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Julkaisu: Markku Tähtinen (toim.): Etäoppimassa - Kokemuksia ja suosituksia moderneista
etäopetusympäristöistä nuorisoalan digitaalisen työotteen kasvattamiseksi
Distanssi - Joustava etäopetus nuorisotyöntekijöiden digitaalisten taitojen vahvistajana -hankkeen julkaisussa
pureudutaan MOOCeihin (Massive Open Online Course) ja niiden toteutusmahdollisuuksiin Suomen
nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana. Selvitystyötä tehtiin pedagogisesta, teknisestä ja
sisällöllisestä näkökulmasta. Selvitykseen osallistui hankehenkilöstön lisäksi ryhmä Metropolian ja Humakin
opiskelijoita yhteisellä opintojaksolla, jossa he suorittivat maailmalla pyöriviä MOOCeja ja kirjoittivat
kokemuksistaan
Distanssin verkkosivuille. Selvitystyön hedelmiä voi lukea tästä julkaisusta.
ESRrahoitteisen Distanssi-hankkeen toteuttajina toimivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Humanistinen
ammattikorkeakoulu Humak ja Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus.
Lataa julkaisu (pdf.): http://distanssi.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/08/etaoppimassa.pdf
Hankkeen sivut, jossa lisää opiskelijoiden kokemuksia MOOCeista:
http://distanssi.metropolia.fi/etaoppimassa/

eEemeli-kilpailun finalistit on valittu
eEemeli-kilpailu etsii vuoden parasta digitaalista oppimisratkaisua. Tänä vuonna kilpailun raati on valinnut
pääsarjan loppukilpailuun neljä tuotetta:
-

Edubox: Flowbox Oy
KouluNomadi: Citynomadi Oy
Moomin Language School: Promentor Solutions Oy
Wonder Bunny Math: Fantastec Oy

Loppukilpailijoiden esittelyt löytyvät osoitteesta: http://www.eoppimiskeskus.fi/eemeli/loppukilpailijat
Kilpailun voittajan valitsee ammattilaisraati, jonka puheenjohtajana toimii Lauri Järvilehto. Myös yleisö
pääsee valitsemaan oman suosikkinsa finalisteista. Suosikkiasi pääset äänestämään osoitteessa
http://bit.ly/eEemeli-äänestys. Yleisöäänestys päättyy 15.4.2015 klo 22.
Pääsarjan voittaja palkitaan 16.4.2015 ITK-konferenssin yhteydessä järjestettävässä eEemeliteemaseminaarissa rahapalkinnolla sekä eEemeli-patsaalla. Tilaisuudessa palkitaan myös muiden
kilpailusarjojen voittajat.

Call for Papers: Peda-forum 2015 pe 17.4.2015 mennessä
Peda-forum 2015 -konferenssi järjestetään tänä vuonna Hankenin ja Maanpuolustuskorkeakoulun
yhteistyönä Helsingissä 20.—21. elokuuta.
Päivien kattoteemana on "Voimaa yhteistyöllä" ja sekä workshopit että esitykset voivat olla suomen, ruotsin
tai englannin kielellä. Ehdotuksia abstrakteiksi voi jättää 17.4.2015 asti.
Lisää tietoa konferenssista löytyy konferenssin nettisivulta. Call for Papers -menettelyohje löytyy myös
Paikalle toivotaan runsain joukoin opetuksen, ohjauksen ja opintohallinnon ammattilaisia kaikista Suomen
yliopistoista sekä muita yliopisto-opetuksesta kiinnostuneita. Päivien tavoitteena on levittää tietoa
oppimisen tutkimuksesta ja kehittämistyöstä sekä edistää osallistujien keskinäisiä yhteyksiä ja
vuorovaikutusta.
Vuoden 2015 konferenssi on aikaisempaan poiketen kolmikielinen – ruotsin-, suomen- ja englanninkielinen.
Esitykset ja workshopit voivat näin olla millä kielellä tahansa esiintyjästä riippuen.
Lisätiedot ja Call for Papers –menettelyohje:
https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konferenser/peda-forum-paivat2015-helsingissa-20-2182015

Tulevia tapahtumia:
Oppimisfestivaali & Mediapolku 2015 –seminaari, 10.4.2015, Helsinki
Oppimisfestivaali on uudenlainen kouluille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus. Oppimisfestivaaleja
on toteutettu Koulu Kaikkialla –hankkeen ja InnoOmnian yhteistyönä peruskouluissa eri puolilla Suomea.
Olemme kutsuneet seminaariin Oppimisfestivaalikoulujen opettajia ja rehtoreita jakamaan kokemuksiaan
kouluissa toteutetuista projekteista. Tervetuloa mukaan kaikki koulun toimintakulttuurin kehittämisestä
kiinnostuneet ja erityisesti rehtorit ja opettajat, jotka harkitsevat Oppimisfestivaaliin osallistumista sekä
koulut, jotka ovat kiinnostuneita oppilasagenttitoiminnasta.
Tilaisuuden toteuttavat: Koulu Kaikkialla -hanke & InnoOmnia sekä KUUMA tvt -hanke & Mediapolku opintoprojekti

Tilaisuus
on
maksuton,
mutta
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59580/lomake.html

edellyttää

ilmoittautumista:

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) –konferenssi, 15.-17.4.2015, Hämeenlinna
TAO TULEVAISUUS - ITK 25 vuotta - juhlakonferenssi järjestetään 15.-17.4.2015. Interaktiivinen Tekniikka
Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. ITK2015konferenssi järjestetään Kylpylähotelli Rantasipi Aulangolla Hämeenlinnassa. Workshopit järjestetään
keskiviikkona 15.4. ja konferenssi torstaina ja perjantaina 16.-17.4.
Lisätiedot: http://www.itk.fi/2015/

TAMKin Pelimessut 2015, 6.5.2015, Tampere
Tietojenkäsittelyn opiskelijat ja opettajat järjestävät pelimessut 6.5.2015 Tampere-talossa. Pelimessuilla
TAMKin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijatiimit esittelevät kevään ketterissä projekteissa tekemiään
mobiilipelejä.
Lisätietoja Facebookissa: https://www.facebook.com/pelimessut

Kansainvälinen Media Education Conference MEC 2015, 15.-17.6.2015, Salla
Media Education Conference MEC 2015 (aiemmin NBE) on epämuodollinen ja lämminhenkinen kahden
päivän konferenssi, joka on suunnattu mediakasvatuksen tutkijoille ja asiantuntijoille. Konferenssin aikana
jaetaan ideoita ja ajatuksia liittyen mediakasvatuksen tutkimuksen ajankohtaisiin suuntaviivoihin, tieto -ja
viestintätekniikan opetuskäyttöön ja oppimisympäristöihin. Konferenssin järjestää Lapin yliopiston
Mediapedagogiikkakeskus Sallatunturin kupeessa 15.- 17.6.2015. Konferenssi on englanninkielinen.
http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News--Events/Events/Events-2015/MEC-2015

Mobiilikesäkoulu 2015, 13-14.8.2015, Mustiala
Mobiilikesäkoulu on vuonna 2015 Mobiilikesäkoulu-picnic. Varaa kalenteriisi torstai-perjantai elokuun
toisella viikolla, 13-14.8.2015
Varsinaista ohjelmaa ei rakenneta, vaan se muotoutuu osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi,
kokemuksesi, sovelluksesi ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan! Ideoiden keruu on käynnissä toukokuun
loppuun saakka Mobiilikesäkoulu-picnicin Padlet-alustalla. Idea voi olla teema, ongelma, sovelluksen esittely
jne.. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua työstämään teemaa.
Lue lisää http://www.mobiilikesakoulu.com/
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